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Kolarstwo tandemowe Miasto Bydgoszcz współfinansowało zakup profesjonalnego roweru tandemowego i już są pierwsze sportowe sukcesy

Kobiece duety do mety. I do ratusza
Marek Fabiszewski
m.fabiszewski@express.bydgoski.pl

Sekcja kolarstwa tandemowego w KSN Łuczniczka Bydgoszcz powstała w październiku 2017 roku z inicjatywy dyrektora Krzysztofa Badowskiego i Aleksandry Tecław, złotej medalistki z Rio de Janeiro
w parze z Iwoną Podkościelną
z Lublina. Ale Edyta Jasińska
i Karolina Rzepa spotkały się
znaczne później.
- Trenujemy od połowy
kwietnia, od zgrupowania
w Lądku-Zdroju. To wtedy Karola po raz pierwszy wsiadła
na tandem i miała możliwość
potrenować w terenie. Wcześniej był tylko trenażer - mówi
31-letnia Edyta Jasińska. To była zawodniczka Emdeku Bydgoszcz, wielokrotna mistrzyni
Polski na szosie i na torze,
uczestniczka ME i MŚ, olimpijka z Rio de Janeiro.
Do tej pory jeździła solo,
na własny rachunek, albo
w drużynie, ale jednak ze
sprawnymi koleżankami. Jak
jest teraz? - To troszkę podobna
współodpowiedzialność - tłumaczy zawodniczka. - Nie można być takim kompletnym indywidualistą, trzeba zwracać
uwagę na tę drugą osobę. Ale
w tym wypadku muszę to robić
jeszcze bardziej uważnie. Muszę myśleć o sobie, o Karoli, żeby zabezpieczyć ją energetycz-

nie, powiedzieć, kiedy ma
wziąć żel, kiedy ma się napić,
kiedy może chwilę odpocząć,
kiedy ma na przykład wcisnąć
na fulla. Jest naprawdę dużo
krzyczenia (śmiech), w sensie
wymieniania informacji.
Karolina Rzepa jest wychowanką Kazimierza Fiuta
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L. Braille’a
w Bydgoszczy. Do tej pory odnosiła sukcesy w bowlingu. Kolarstwo tandemowe, to jej nowe sportowe wyzwanie.
Edyta Jasińska bardzo chwali swoją podopieczną. - Karola
jest mega dzielna. Na dzień dobry dostała same trudne zadania, bo nie miałam możliwości
pobawić się z nią w jazdę rowerem, wprowadzić w kolarstwo.
Od tego kwietniowego zgrupowania jest prawdę mówiąc rzucona na głęboką wodę.
W wyścigu zadebiutowały
po trzech tygodniach wspólnych treningów. - To był początek maja, a wyścig był etapowy
w Lublinie. Potem wystartowałyśmy w mistrzostwach Polski
w Kozichgłowach. Ustaliłyśmy,
że najsensowniej będzie celować w konkurencje czasowe.
Na razie Karoli łatwiej jest dać
z siebie full na jakimś określonym odcinku, niż rozkładać siły przez dwie, albo trzy godziny
jazdy. Trzeci tandem z podium
jest bardziej doświadczony niż

my, więc śmieję się, że wygrywamy chyba sercem.
Na górskich MP w PodgórzuPrzesiece k. Jeleniej Góry bydgoski tandem dołożył złoty medal. Brąz zdobyły Aleksandra
Tecław i Oliwia Helwet, która
jest odkryciem trenerki. To
pierwszy medal 13-letniej zawodniczki z Bydgoszczy, która
trenuje w klubie od początku
istnienia sekcji.
Dobre starty i wyniki sprawiły, że Karolina Rzepa z pilotką
objęta jest szkoleniem związku i uczestniczy w zgrupowaniach kadry. Najważniejszym
tegorocznym startem pod koniec sierpnia były MŚ we włoskim Maniago.
- Tu też Karola poradziła sobie bardzo dobrze - mówi Edyta
Jasińska. - Na czas byłyśmy ósme, ze startu wspólnego dwunaste. To miejsce w ósemce dało nam stypendium z ministerstwa i możliwość spokojnej pracy w następnych miesiącach.
Apetyty rosną i nie ukrywamy,
że chcemy z Karolą za dwa lata
pojechać na igrzyska w Tokio.
Na początku września bydgoskie kolarki wróciły ze Słowacji, gdzie startowały w Pucharze Europy. Wygrała para
Tecław - Podkościelna, ale drugie były Jasińska i Rzepa. To
pierwsze podium Pucharu Europy dziewczyn z KSN Łuczniczka Bydgoszcz.¹
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- Wsiadamy na rower i robimy danego dnia wszystko najlepiej, jak możemy. I jest super, że po tak krótkim czasie są takie efekty - mówi Edyta Jasińska, która
zwykły rower zamieniła na tandem. I jest pilotką niewidomej Karoliny Rzepy, która wcześniej odnosiła sukcesy w bowlingu.

Zawodniczki, pilotki i trenerka z medalami MP oraz dyrektor KSN Łuczniczka Bydgoszcz i prezydent Rafał Bruski

PIŁKA NOŻNA
Dziś kibice w Bydgoszczy
i regionie będą mogli pasjonować się meczami III rundy
Regionalnego Pucharu Polski. Dziś też mecz... II rundy.
Marek Fabiszewski
m.fabiszewski@express.bydgoski.pl

Z całego zestawu najciekawiej
zapowiadają się oczywście
derby Bydgoszczy, a dokładniej derby ul. Sielskiej w Fordonie (początek o 15.45). Tam
bowiem swoje domowe mecze
rozgrywają piłkarze Budowlanego KS (już od kilku lat) i SP

Zawiszy (od dwóch tygodni,
po powrocie z ponad 2-letniej
banicji w Potulicach).
Niebiesko-czarni, podopieczni Jacka Łukomskiego, liderują w V lidze (grupa I)
z kompletem punktów, z kolei
piłkarze Zbigiewaa Sieradzkiego, będący beniaminkami IV ligi, po ciekawym początku sezonu, przeżywają mały kryzys.
Iny bydgoski zespół, KP Polonia, zagra o 16.00 na wyjeździe z GLKS Dobrcz. Przypomnijmy, że w poprzedniej rundzie KP Polonia rozgromiła
34:0 amatorski zespół Orła
Bydgoszcz (mecz na Sporto-
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Dziś pucharowe derby Bydgoszczy i Sielskiej: Zawisza - Budowlany KS

Piłkarze SP Zawisza Bydgoszcz, lidera V ligi (grupa I), od początku sezonu są nie do zatrzymania na ligowych i na pucharowych boiskach

wej, gospodarzem był Orzeł).
A ekipa z Dobrcza wyeliminowała spadkowicza z III ligi,
Unię Solec Kuj. (2:1 po dogr).
W kolejnej parze KS Brzoza
- Chemik Moderator Bydgoszcz (16.15). W poprzedniej
edycji RPP chemicy przegrali
finałowy dwumecz z Elaną Toruń. I ostatnie dzisiejsze spotkanie III rundy: Wisła Nowe Wda Świecie (16.30).
Grali wczoraj: Cuiavia Inowrocław - Notecianka Pakość
5:1 (2:1). Bramki: Jastrzembski
(4), Tchania (30), Marczyński
50), Ruta (51, 84) - Skonieczka
(28).

Dziś także zaległości z II
rundy: Grom Więcbork Sportis Łochowo (16.00).
Na zwyciezcę tego meczu w III
rundzie czeka Unia Janikowo
(3. października, środa).
To opóźnienie związane jest
z perturbacjami w meczu
z I rundy Fuks Wielowicz Grom Więcbork, który w pierwotnym terminie nie odbył się.
Ale Grom ukarany walkowerem odwołał się i w ubiegłym
tygodniu już na boisku pokonał rywala 1:0 (Bartosz Kosmela 82-karny).
Unia Gniewkowo i Pogoń
Mogilno mają wolny los.¹

